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Eżempji prattiċi ta’ aċċess għad-dokumenti

L-intenzjoni ta’ din il-karta hija li tanalizza eżempji prattiċi dwar l-aċċes għad-dokumenti. 
Tali approċċ jista’ jipprovdi biss ħarsa ġenerali xierqa jekk id-dritt ta’ aċċess għad-
dokumenti1, promulgat bit-Trattati2 u l-Karta3, u enfasizzat f’termini ġenerali mill-
istituzzjonijiet, l-uffiċċji, l-aġenziji u l-korpi kollha tal-UE, jiġi fil-fatt rispettat. F’dan ir-
rigward, inġabret informazzjoni mill-NGOs dwar l-esperjenza tagħhom. Dan il-grupp, 
għalkemm limitat fid-daqs, jipprovdi l-abilità u r-rieda li jinbdew proċeduri ta’ applikazzjoni, 
minħabba li ta’ spiss il-proċeduri jistgħu jieħdu mir-riżorsi u jieħdu l-ħin b’detriment għall-
persuna li taġixxi waħidha. L-analiżi se tikkonċentra fuq atturi speċifiċi (il-Kunsill, il-
Kummissjoni), minħabba li din tippreżenta approċċi differenti lejn l-aċċess għal dokumenti, 
kif ukoll lejn suġġetti speċifiċi, bħall-eżenzjonijiet, il-proċedura leġiżlattiva, id-dokumenti 
klassifikati, il-koperazzjoni interistituzzjonali, eċċ.

A. Dokumenti relatati mal-proċedura leġiżlattiva

1. It-Trattat ta’ Lisbona introduċa era ġdida fit-trasparenza leġiżlattiva. F’dan ir-rigward, l-
Artikolu 15(3), il-ħames subparagrafu tat-TFUE jiddikjara li “il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill għandhom jassiguraw il-pubblikazzjoni tad-dokumenti dwar il-proċeduri 
leġislattivi”. Tali idea ta’ trasparenza hija konnessa mal-prinċipju tad-demokrazija 
parteċipattiva (l-Artikoli minn 9 sa 11 TUE) u mal-irwol speċjali għall-parlamenti nazzjonali 
(l-Artikolu 12 TUE). Biex dan jittieħed inkunsiderazzjoni, it-Trattat jitlob il-ħolqien ta’ qafas 
komuni f’forma ta’ regolament, kif iddikjarat fl-Artikolu 15(3), it-tieni subparagrafu.4 Il-
prattika attwali, minħabba n-nuqqas ta’ qafas komuni, ma teħux inkunsiderazzjoni dawn il-
bidliet importanti, kif jista’ jidher, pereżempju, minn (nuqqas ta’) transparenza tal-gruppi ta’ 
ħidma tal-Kunsill. Il-parti viżibbli attwali tal-ħidma leġiżlattiva tal-Kunsill (id-diskussjonijiet 
tal-ministri) tippreżenta biss “parti żgħira”. Id-dokumenti inkonnessjoni mad-
deliberazzjonijiet tal-gruppi ta’ ħidma huma kklassifikati b’mod ġenerali bħala “limite” u 
mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali per se, fejn tali kategorija ta’ klassifikazzjoni 
ma tissemmiex fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

2. Il-leġiżlazzjoni tal-liġi kriminali, bħala prerogattiva ġdida u estiża tal-UE wara t-Trattat 
ta’ Lisbona, titlob saħansitra aktar trasparenza, minħabba l-konsegwenzi profondi tagħha (il-
limitazzjoni tad-drittijiet bażiċi kruċjali tal-individwu). Pereżempju, fir-rigward tad-direttiva 
proposta dwar l-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew - OIE (COD/2010/0817), bħala strument 
intrużiv ħafna fir-rigward tad-drittijiet tal-individwu u l-ordni kostituzzjonali intern tal-Istati 
Membri, il-maġġoranza tad-dokumenti tal-Kunsill fil-livell tal-grupp ta’ ħidma mhumiex qed 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, b’eċċezzjoni, pereżempju, għad-dokument 
7617/115 li, fil-qafas tad-dokument tal-Kunsill biss, jipprovdi kopja aċċessibbli mill-pubbliku 
                                               
1 Dan id-dritt mhuwiex benefiċċju derivat mogħti liċ-ċittadini imma dritt primarju tal-Karta ta’ “aċċess għal 
dokumenti ikun xi jkun il-mezz tagħhom”.
2 L-Artikoli minn 9 sa 12 TUE u l-Artikolu 15 TFUE.
3 L-Artikolu 42 tal-Karta.
4 F’dan ir-rigward la l-proposta tal-Kummissjoni mfassla mill-ġdid (COM(2008)0229) tal-2008 u lanqas il-
proposta reċenti (COM(2011)0137) tal-2011 li testendi r-Regolament 1049/2001 għal atturi oħra, ma jissodisfaw 
ir-rekwiżit tat-Trattati.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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tar-rapport tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) dwar l-OIE. 
Eżempju tajjeb ieħor dwar in-nuqqas ta’ trasparenza fil-qasam tal-liġi kriminali huwa relatat 
mal-mandat ta’ arrest Ewropew (EAW) bħala l-ewwel miżura adottata skont ir-rikonoxximent 
reċiproku fil-liġi kriminali, fejn l-entużjażmu inizjali dwarha tnaqqas minħabba diversi 
problemi sostanzjali bl-applikazzjoni tagħha: l-ebda armonizzazzjoni reali tal-kategorija ta’ 32 
att kriminali li għalihom huwa eskluż il-kontroll tal-inkriminazzjoni doppja; il-kundizzjonijiet 
ta’ detenzjoni; il-proporzjonalità: id-definizzjoni tal-prosekutur bħala awtorità “ġudizzjali” 
(bħall-qorti), fejn f’diversi każijiet relatati mal-EAW, l-ebda qorti ma kienet b’xi mod 
involuta jew l-involviment tagħha kien limitat ħafna (f’possibilità ta’ kontravenzjoni tal-
Artikolu 5(3) QEDB), eċċ. F’dan ir-rigward, fir-reġistru tal-Kunsill, jeżisti dokument intitolat 
“Inġustizzji fl-ambitu tal-Mandat ta’ Arrest Ewropew”, iżda mhux aċċessibbli direttament 
għall-pubbliku ġenerali. Tali approċċ mhux trasparenti fir-rigward tal-liġi kriminali huwa 
inaċċettabbli u wara Lisbona, il-prattika kif kienet fis-seħħ fl-aħħar għaxar snin, fejn fil-fatt il-
gvernijiet nazzjonali fil-qafas tal-Kunsill adottaw il-liġi kwiminali tal-UE b’involviment 
limitat ħafna tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali, għandha tiġi abolita.

3. Il-problema mhijiex limitata biss għal-liġi kriminali. Eżempju tajjeb u “ironiku” huwa n-
nuqqas ta’ disponibilità ta’ dokumenti li jiddikjaraw l-ismijiet ta’ Stati Membri fir-rigward tal-
pożizzjonijiet tagħhom kif iddikjarat fil-qafas tal-grupp ta’ ħidma tal-Kunsill dwar it-tfassil 
mill-ġdid tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 innifsu1, kif jidher fil-kawża miftuħa minn 
AccessInfo, kif ukoll in-nuqqas ta’ disponibilità tal-opinjoni legali tas-servizz legali tal-
Kunsill fir-rigward tat-tfassil mill-ġdid tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. Fir-rigward tal-
ewwel punt (l-iżvelar tal-ismijiet tal-Istati Membri) ġiet ippreżentata kawża u ntrebħet (T-
233/09), fejn il-Qorti Ġenerali rrifjutat l-użu tal-eżenzjoni tad-deliberazzjoni interna kif 
prevista mill-Artikolu 4(3), li jiddikjara li: “69. ...Fil-fatt, l-eżerċizzju miċ-ċittadini tad-
drittijiet demokratiċi tagħhom, jippresupponi l-possibbiltà tagħhom li jsegwu fid-dettall il-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fi ħdan l-istituzzjonijiet li jipparteċipaw fil-proċeduri 
leġiżlattivi u li jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha” Fir-rigward tad-
disponibilità tal-aċċess ta’ opinjoni legali, ClientEarth nediet proċedura fil-qorti kontra l-
Kunsill (T-452/10), minħabba li l-pożizzjoni tal-Kunsill tikkontradixxi d-deċiżjoni tal-Qorti 
fil-kawża Turco (Kawżi Konġunti C-39/05 P u C-52/05 P).2  

4. Minn dak kollu li ntqal, jista’ jiġi konkluż li s-sitwazzjoni attwali mhijiex konformi mal-
obbligi tat-trasparenza meħtieġa (bħala kontroparti għad-dritt taċ-ċittadini għal aċċess) fil-
proċedura leġiżlattiva.  F’dan ir-rigward għandha tiġi indirizzata b’mod speċjali l-problema 
tat-trasparenza tal-gruppi  interni ta’ ħidma tal-Kunsill. Il-laqgħat tal-Kunsill fil-livell tal-
gruppi ta’ ħidma jistgħu jiġu pparagunati mal-laqgħat tal-kumitati tal-Parlament. Iż-żewġ 
fergħat tal-leġiżlatura għandhom ikunu, f’dan ir-rigward, trasparenti bl-istess mod, 
f’konformità mat-Trattati u mal-Karta, u t-trasparenza għandha tkompli meta ż-żewġ partijiet 
tal-leġiżlatura jingħaqdu fl-ewwel livell fil-qafas tat-trilogi għall-possibilità ta’ qbil fl-ewwel 
qari.

                                               
1 Id-dokument tal-Kunsill 16338/08, nota mis-Segretarjat Ġenerali tal-Grupp ta’ Ħidma  dwar l-informazzjoni li 
tikkonċerna r-riforma tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.  AccessInfo talbet ukoll id-dokumenti mill-Istati 
Membri individwali, fejn 18 minnhom ma tawx din l-informazzjoni (silenzju totali f’4 pajjiżi) u 9 minnhom taw 
ftit informazzjoni (mhux kollha).
2 Fil-Kawża Turco, il-Qorti b’mod espliċitu qalet li “il-possibbiltà, għaċ-ċittadini, li jsiru jafu l-bażi tal-
azzjonijiet leġiżlattivi hija kundizzjoni tal-eżerċizzju effettiv, minn dawn tal-aħħar, tad-drittijiet demokratiċi 
tagħhom”.
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B. Amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti

5. L-Artikolu 298 TFUE jintroduċi b’mod espressiv l-idea ta’ amministrazzjoni miftuħa, 
effiċjenti u indipendenti, fejn l-Artikolu 42 tal-K a r t a  jistabbilixxi dritt għal 
amministrazzjoni tajba li tittratta t-talbiet b’mod imparzjali, ġust u fi żmien raġonevoli. Fir-
rigward tal-Kummissjoni, għandha tiġi indirizzata l-problema tat-twettiq ta’ proċeduri fi 
żmien raġonevoli. Eżempju tajjeb huwa “il-każ tal-Porsche” li jirrigwarda ittri mibgħuta 
mill-Porsche AG lill-Kumissjoni fl-2007 fil-qafas tar-reviżjoni ta’ dik li wara saret l-
Istrateġija Komunitarja biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju mill-karozzi 
tal-passiġġieri, fejn il-proċedura ta’ applikazzjoni minn NGO (Friends of the Earth Europe) 
bdiet fl-1 ta’ Marzu  2007, u fejn deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew bid-data s-7 ta’ Lulju 
2010 (ilment 676/2008/RT)1 kif ukoll rapport mill-Parlament Ewropew tas-27 ta’ Ottubru 
20102 bbażat fuq ir-rapport speċjali tal-Ombudsman3 kienu meħtieġa biex jiġu konklużi l-
proċedimenti. Fil-każ imsemmi, il-Kummissjoni kienet teħtieġ aktar minn 15-il xahar biex 
tagħti opinjoni dettaljata, minħabba li hija ma kkuntattjatx lill-parti terza fil-limitu ta’ żmien 
xieraq fir-rigward ta’ korpi oħra tal-UE u l-parti li għamlet it-talba.  In-nuqqas ta’ rispett tal-
iskadenzi jista’ jintwera wkoll bil-każ 355/2007/TN tal-Ombudsman kontra l-Kummissjoni 
fejn intużat dikjarazzjoni falza ta’ “veto tal-Istati Membri” mill-Kummissjoni, u fejn it-talba 
inizjali mill-Uffiċċju Ewropew tal-Ambjent (EEB) ġiet ippreżentata fit-18 ta’ Lulju 2006 u r-
risposta finali mill-Kummissjoni waslet fil-15 ta’ Diċembru 2006. Fl-istess żmien l-opinjoni 
dwar l-abbozz ta’ rakkomandazzjoni mill-Ombudsman (Ġunju 2009) ma waslitx qabel Lulju 
2010.4

6. Tali problemi huma kontinwazzjoni tal-istess approċċ mhux f’waqtu fir-rigward ta’ għoti 
ta’ risposti kemm għal talbiet inizjali  kif ukoll għal dawk konfermattivi dwar l-aċċess għad-
dokumenti. Bħala eżempju għandha tissemma t-talba mill-Greenpeace (tal-14 ta’ April 
2010, dwar l-aċċess għad-dokumentazzjoni ta’ karti u vidjows dwar it-trasferiment tat-
tonn mit-Tuneżija għal Malta).5 Fl-4 ta’ Mejju 2010, meta għaddiet l-iskadenza, il-
Kummissjoni estendiet iż-żmien ta’ reazzjoni tagħha bi 15-il ġurnata minħabba l-allegata 
kumplessità, fejn il-Kummissjoni rrifjutat it-talba inizjali mhux qabel it-8 ta’ Ottubru 2010 u 
bħala raġunijiet semmiet l-eżenzjonijiet ta’ interess kummerċjali, il-privatezza u l-

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Fl-1 ta’ Marzu 2007, Friends of the Earth Europe talbet aċċess għall-korrispondenza bejn l-industrija tal-karozzi 
u l-ex Kummissarju Verheugen. F’Novembru 2007, il-Kummissjoni tat l-aċċess għal 15-il ittra, iżda rrifjutat li 
tagħti l-aċċess għal 3 ittri mibgħuta mill-kumpanija Porsche bbażati fuq l-eżenzjoni ta’ interess kummerċjali. 
Wara lment (każ 676/2008/RT), fis-27 ta’ Ottubru 2008, l-Ombudsman ikkonkluda li l-Kummissjoni b’mod 
żbaljat irrifjutat li tagħti l-aċċess. Fit-30 ta’ Settembru 2009, il-Kummissjoni wara dewmien sostanzjali, infurmat 
lill-Ombudsman li kienet se tagħti aċċess parzjali għad-dokumenti wara li tinforma lill-kumpanija Porsche. Dan 
seħħ diversi xhur wara u f’Lulju 2010, l-Ombudsman sab lill-Kummissjoni ħatja ta’ amministrazzjoni ħażina. 
F’Novembru 2010, il-Parlament Ewropew approva riżoluzzjoni bbażata fuq rapport speċjali mill-Ombudsman.
2 Rapport Paliadeli dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew wara l-abbozz ta’ rakkomandazzjoni lill-
Kummissjoni Ewropea fl-Ilment 676/2008RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/mt/4639/html.bookmark.
4 Ara wkoll il-każ 3697/2006/PB: L-Ombudsman huwa tal-fehma li l-obbligu li jiġu trattati applikazzjonijiet fil-
pront jimplika li l-Kummissjoni għandha torganizza s-servizzi amministrattivi tagħha biex tiżgura li r-
reġistrazzjoni normalment issir sa mhux aktar tard minn ġurnata xogħol wara li tasal l-applikazzjoni.
5 GESTDEM 2010/1747.
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eżenzjonijiet ta’ spezzjonijiet/investigazzjonijiet/verifika. Fid-29 ta’ Ottubru, l-imsemmija 
NGO mliet applikazzjoni konfermattiva li sal-31 ta’ Jannar kienet għadha ma ngħatatx 
risposta dwarha, jiġifieri li għaddew aktar minn 9 xhur mingħajr lanqas biss ġiet konkluża l-
fażi amministrattiva. B’mod simili, ġiet ippreżentata talba għal dokumenti dwar il-bijofjuwils 
mill-ClientEarth fil-15 ta’ Ottubru 2009, fejn id-deċiżjoni finali mill-Kummissjoni ma 
ngħatatx qabel id-9 ta’ Frar 2010, jiġifieri wara 117-il ġurnata.

7. Ir-rapport annwali tal-Kummissjoni għall-20091 dwar l-aċċess għad-dokumenti ma 
semmiex din il-problema serja u lanqas ma kien fih indikazzjoni xierqa dwar il-medja ta’ tul 
ta’ żmien tal-proċedura ta’ applikazzjoni. Fl-istess ħin, il-prattika attwali tal-Qorti tippermetti 
li l-konsegwenzi jkunu saħansitra agħar minħabba l-fatt li anke jekk tkun għadha ma ngħatatx 
risposta fż-żmien dovut, kif previst mir-Regolament 1049/2001, l-istituzzjonijiet xorta waħda 
jistgħu jagħtu risposta wara l-iskadenza, u b’hekk il-proċedura tal-qorti, ibbażata fuq in-
nuqqas ta’ azzjoni minn istituzzjoni, ma tkun tiswa xejn (ara l-kawżi konġunti minn T-494/08 
sa T-500/08 u T-509/08, Ryanair Ltd. v. Il-Kummissjoni). Din il-lakuna legali tippermetti 
lill-istituzzjonijiet jagħmlu użu (ħażin) mid-dewmien u b’hekk il-pass proċedurali ma jkunux 
ċari u fl-istess ħin l-għoti ta’ dokumenti (wara perjodu ta’ żmien twil) ma jkun jiswa xejn.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_MT_ACT_part1_v1.pdf


